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Sammanfattning  

Sociala medier är ständigt närvarande i dagens samhälle och det som händer på sociala medier 

har en inverkan på unga människor. Bildbaserade sociala medier utgör en stor del av utbudet 

på internet och bilder på olika typer av ideal sprids snabbt över hela världen. Studien syftar till 

att undersöka bakgrunden till att unga kvinnor använder sociala medier samt hur de upplever 

att de påverkas av det. Genom två fokusgrupper har det empiriska materialet samlats in och 

utgjort grunden för resultatet. Kvalitativ innehållsanalys har sedan använts för att bearbeta 

materialet. Även tidigare forskning och för ämnet utvalda teoretiska perspektiv som 

socialkonstruktivistiska perspektivet, användarperspektivet samt social jämförelseteori har 

använts för att analysera och tolka det insamlade materialet. Resultatet visar att unga kvinnor 

använder sociala medier för att visa upp en bra sida av sig själv och sitt liv. Av resultatet framgår 

även att bilder på ideal har en påverkan på unga kvinnors kroppsuppfattning och psykiska hälsa. 

Påverkan beskrivs som både positiv och negativ och skiljer sig åt mellan olika personer. Det 

framgår att de unga kvinnorna påverkas mer när de själva känner sig sårbara.  

 

Nyckelord: unga kvinnor, sociala medier, kroppsuppfattning, psykisk hälsa, användande, 

påverkan, ideal  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Psykisk ohälsa växer världen över och har ökat med 50 % de senaste 25 åren. Psykisk 

ohälsa kostar världens länder stora summor pengar och det krävs ett ökat globalt 

samarbete i arbetet med psykisk ohälsa (Patel et al., 2018). Psykisk ohälsa kan definieras 

som ett övergripande begrepp där både självrapporterade psykiska besvär, som oro och 

nedstämdhet, samt psykiska sjukdomar ingår. Ökningen täcker både självrapporterade 

psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2017a; 

Socialstyrelsen, 2017b). I Sverige ökar psykisk ohälsa bland ungdomar och den största 

ökningen går att se hos unga kvinnor (ibid.). En studie som gjorts visar ett samband 

mellan psykisk ohälsa och användandet av sociala medier hos ungdomar i 16–20 

årsåldern, där depression är en stor del av den rapporterade psykiska ohälsan (Bélanger, 

Akre, Berchtold & Michaud, 2011). Unga vuxna i åldrarna 18–25 är också de första som 

växt upp med en ökad digitalisering och smartphones, inklusive användandet av sociala 

medier. Tillgången till teknologin tillåter dem att engagera sig i diverse sociala aktiviteter 

såsom att spela spel, publicera olika typer av media samt dela information med varandra 

(Salmela-aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka & Alho, 2017). Gällande användandet av 

sociala medier visar studier på att kvinnor, i åldrarna 18–29 år, använder internet i högre 

grad än män och är mer aktiva i skrift (Internetstiftelsen i Sverige, 2015; Perloff, 2014). 

Tidigare undersökningar visar även på att fler unga kvinnor rapporterar att de känner sig 

stressade och inte trivs med livet. Många kvinnor är medvetna om att det finns krav på 

deras utseende och att lyckas i livet parallellt med de könsskillnader som finns i både 

skola och media, vilket påverkar dem negativt. En del säger sig vara medvetna om att de 

blir påverkade men har samtidigt svårt att göra något åt det, eftersom de dagligen matas 

av medias intryck (Einberg & Clausson, 2017).  

  

Mediekonsumtionen ökar världen över. I snitt spenderar människor över 10 timmar på 

medier varje dag. Facebook är den största sociala plattformen med sina 2 miljarder 

användare. Varje dag laddas det upp 3.2 miljarder fotografier på sociala medier (Mingoia, 

Hutchinson, Wilson & Gleaves, 2017), över 17 miljoner av dessa fotografier är selfies 

(Veldhuis, Alleva, Bij, Keijer & Konijn, 2018). Det handlar inte bara om tiden som 

spenderas på internet och olika typer av sociala medier utan även om vad ungdomarna 
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följer, tittar på och engagerar sig i (Bélanger et al. 2011). Medierna är något som ständigt 

finns runt om oss. Det kan vara tidningar, radio, tv, mobiltelefoner eller reklam, allt är 

ständigt närvarande och utgör en stor del av det dagliga livet. I samband med att vi 

människor vaknar på morgonen tittar vi på telefonen, slår på tv:n, radion eller kanske 

både och. När människor färdas med bil, tåg eller buss är böcker, tidningar men kanske 

främst mobiltelefonen med oss och gör det möjligt att ständigt vara uppkopplad på 

internet, ringa, smsa eller använda sociala medier. Det medierna på olika vis gör är att 

påminna oss människor om att vi är medlemmar av ett samhälle och vill omge oss med 

media för att vi är sociala varelser som interagerar med varandra och vill känna oss 

delaktiga. Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss och därmed också 

definiera vilka vi själva är. Medierna kommer med idéer om vad som är viktigt och 

oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. De visar också oss människor delar och 

dimensioner av världen som vi själva inte upplevt än eller kanske aldrig får uppleva. Vi 

som tar emot informationen blir därmed tvungna att bilda oss en uppfattning om oss själva 

och hur vi vill leva (Gripsrud, 2011).  

  

Det ökande användandet av internet bland ungdomar har successivt lett till en vilja att 

undersöka hälsoaspekterna kopplat till användandet (Bélanger et al. 2011). Ett intensivt 

användande av digitala medier kan nämligen leda till ett beroendemönster och få negativa 

konsekvenser för hälsan och skolarbetet (Salmela-aro et al. 2017). Statens medieråd 

(2017) har genom en undersökning kartlagt att användandet av internet skiljer sig åt 

mellan könen under tonårstiden. Det har visat sig att unga män i större utsträckning spelar 

datorspel medan sociala medier är dominerande bland unga kvinnor (ibid.). Till stor del 

sker kommunikationen i sociala medier via bilder och de som använder sociala medier 

kan kommentera, dela eller gilla bilder som publiceras (Choukas-Bradley, Nesi, Widman 

& Higgins, 2018). Det bidrar till att bilder som framställer olika typer av ideal kan spridas 

snabbt och nå ut till unga som använder internet. Idealbilder avseende hur människor ska 

se ut har alltid funnits och förändras över tid. Det som däremot alltid varit genomgående 

lika är att idealbilden är svår att uppnå. Till följd av globaliseringen är de ideal som finns 

för kvinnor idag utbredda världen över. Bilden som målas upp är att kvinnor ska vara 

smala, men inte bara smala, utan smala på “rätt sätt”. En kvinna ska, enligt idealet, även 

vara ungdomlig, sexig, vältränad och ha kroppsfett på “rätt ställen” (Frisén, Holmqvist-

Gattario & Lunde, 2014; Prieler & Choi, 2014). 
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Under tonårstiden spenderar unga människor mer och mer tid med andra jämnåriga. 

Mindre tid spenderas på aktiviteter där vuxna har insyn och kontroll. Internet blir då en 

plats där unga kan aktivera sig och utforska nya sammanhang, värderingar och ideal. Att 

unga spenderar mer av sin sociala tid på internet kan bli komplicerat eftersom de har växt 

upp i takt med utvecklingen av internet och därför har bättre koll på kunskap och 

beteenden på internet än sina föräldrar (Wängqvist & Griphammar, 2016). Unga 

utelämnas då till att klara sig själva inom den arenan av deras sociala liv och riskerar att 

bli ensamma i skapandet av sin självbild. I och med att unga spenderar mycket tid på 

internet och sociala plattformar påverkas de av flödet på bilder som framhäver orealistiska 

ideal. Utseende och yttre attribut har stor betydelse i dagens samhälle och studier visar på 

samband mellan ideal som framhävs i massmedier och disharmoni med den egna kroppen 

(Frisén et al., 2014; Hendrickse, Arpan, Clayton & Ridgway, 2017). 

  

Frisén et al. (2014) menar att vi tillskriver människor som har ett “attraktivt” utseende 

med goda egenskaper som bra hälsa, att vara lycklig, ha ett lyckat liv, vara intelligent 

eller utåtriktad. För en människa som inte passar in i den bild som utseendekulturen 

upprätthåller, kan konsekvensen bli att leva med en känsla av att aldrig duga, eftersom 

det är svårt att uppnå utseenden som idealbilden skapar (ibid.). Känslan av att inte duga 

kan få negativa konsekvenser för den psykiska hälsan hos unga. Eftersom unga, som 

tidigare nämnt, är mycket själva på internet och får handskas själv med dessa känslor 

behöver det sociala arbetet mer kunskap om vad unga gör på nätet för att inkludera den 

aspekten i arbetet med att förstå och analysera ungas psykosociala hälsa och miljö 

(Aarum-Hansen, Björktomta & Svalastog, 2017). 

  

Det sociala arbetets uppdrag innebär att professionen arbetar inom områden där 

människor möts och interagerar med varandra (Akademikerförbundet SSR, 2014). 

Internet utgör ett område där unga möts och är numera en naturlig del i många ungas 

vardag och sociala liv. Internet och därmed sociala medier är en ny arena inom det sociala 

arbetet vilket gör att eventuell problematik behöver studeras utifrån ett nytt perspektiv. 

Problematiken kan skilja sig åt på en ny arena och kan innebära försvårande 

omständigheter som därför måste uppmärksammas inom socialt arbete (Daneback & 

Sorbring, 2016). Att ha kunskap om hur unga använder internet samt vilka risker och 

möjligheter det medför är därför betydelsefullt för det sociala arbetet med unga. Detta 

eftersom internet är en plats där unga finner nya sociala sammanhang att utvecklas i. På 
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internet sker numera även en stor del av identitetsskapandet och det är därför viktigt att 

studera processen för skapandet av självbilden för att se hur det påverkar unga kvinnor 

(Wängqvist & Griphammar, 2016). 

 

Den här studien är viktig eftersom sociala medier är ett växande fält som behöver studeras 

mer. Därför hoppas författarna av denna studie kunna bidra med en insikt i ungas liv på 

sociala medier för att på så vis se om sociala medier kan vara en del i den ökade psykiska 

ohälsan hos unga kvinnor.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka bakomliggande faktorer det finns till att unga 

kvinnor använder sociala medier samt hur de upplever att deras användande kan påverka 

deras psykiska hälsa och kroppsuppfattning. Följande frågeställningar kommer att 

undersökas. 

• Hur använder de unga kvinnorna sociala medier?  

• Vilka faktorer ligger bakom de unga kvinnornas användande av sociala medier?  

• Vilken inverkan upplever de unga kvinnorna att bilder och kommentarer på 

sociala medier har på deras kroppsuppfattning?   

• Hur upplever de unga kvinnorna att sociala medier påverkar deras psykiska 

hälsa?  

1.3 Avgränsningar 

Studiens ämne valdes eftersom sociala medier utgör ett relativt nytt område inom det 

sociala arbetet som ständigt utvecklas. Psykisk ohälsa är inget nytt fenomen men bör 

studeras utifrån de olika platser där unga befinner sig. Därifrån väcktes intresset att 

undersöka eventuella kopplingar till unga kvinnors psykiska ohälsa och sociala medier. 

Avgränsningen till målgruppen unga kvinnor 18–25 år har gjorts eftersom forskning visar 

att psykisk ohälsa främst ökar inom den gruppen (Socialstyrelsen, 2017a). Internet utgör 

ett brett fält där olika typer av problematik har uppmärksammats och vid genomgång av 

tidigare forskning återkommer problematik som nätmobbning, sömnsvårigheter och 

stress kopplat till hur unga använder internet. Studien har avgränsats till att undersöka 

samband mellan psykisk ohälsa och sociala medier. Inom begreppet psykisk ohälsa 

undersöks specifikt hur unga kvinnors kroppsuppfattning kan påverkas av sociala medier, 

eftersom bilder på internet domineras av idealbilder på kvinnor och deras utseende.  
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1.4 Förtydliganden  

I det här avsnittet redovisas förtydliganden av begreppen: unga kvinnor, psykisk ohälsa, 

sociala medier, kroppsuppfattning, ideal/idealbild, selfie samt likes. Begreppen används 

genomgående i hela uppsatsen.  

 

Studien ämnar undersöka unga kvinnor. Definitionen av unga kvinnor kan variera 

åldersmässigt, men enligt Socialstyrelsen (2017a) benämns unga vuxna kvinnor vara 

mellan 18–25 år. Därav används även den definitionen i den här uppsatsen. Utifrån den 

växande psykiska ohälsan bland unga kvinnor diskuteras psykisk ohälsa, 

kroppsuppfattning och sociala medier i relation till varandra. Psykisk ohälsa diskuteras 

främst i relation till kroppsuppfattning men är mer övergripande kopplat till det 

psykologiska välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2017a). I den här studien används 

begreppet för att beskriva hur unga kvinnors välmående kan påverkas av bilder som 

framställs på sociala medier. Begreppet kroppsuppfattning syftar till att beskriva hur unga 

kvinnor upplever relationen till sin kropp utifrån de påverkansfaktorer som studeras i 

uppsatsen (Veldhuis et al., 2018). Det innefattar även hur unga kvinnor uppfattar att de 

trivs med sig själva (Frisén et al., 2014). Begreppet sociala medier är återkommande och 

används för att beskriva den del av internet som de unga kvinnorna i studien använder 

dagligen. Sociala medier innefattar Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest 

samt liknande appar vars huvudsyfte är att dela bilder och information mellan användarna 

(Choukas-Bradley et al., 2018). På bildbaserade sociala medier är ideal/idealbilder vanligt 

förekommande. Med ideal och idealbilder avses ideal som framställs på hur kvinnor ska 

vara och se ut. Det ideal som är det mest förekommande är vältränad, smal, ungdomlig, 

social, hälsosam och framgångsrik. Gemensamt för idealbilden är att den är 

eftersträvansvärd men svår att uppnå på ett hälsosamt vis (Choukas-Bradley et al., 2018: 

Frisén et al., 2014; Tiggemann & Miller, 2010). I studien diskuteras begreppet i 

förhållande till de unga kvinnornas kroppsuppfattning. Slutligen är selfie och likes två 

centrala begrepp inom sociala medier. Selfie används för att beskriva en viss typ av bilder 

som är vanligt förekommande på sociala medier. Betydelsen av ordet selfie är bilder som 

tas av sig själv, på sig själv, för att sedan publiceras på sociala medier (Veldhuis et al., 

2018). Likes är en funktion som finns på de flesta sociala medierna och gör det möjligt 

att gilla andras bilder. Det används ofta som ett mått på hur populär en bild är (Veldhuis 

et al., 2018). I studien används det för att beskriva en del i den påverkan de unga 

kvinnorna känner.  
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2. Tidigare forskning  

Insamlingen av data påbörjades genom en litteraturgenomgång. För att hitta relevant 

forskning inom ämnet är sökningen beroende av att frågeställningen är tydligt avgränsad. 

Utifrån frågeställningen går det sedan att formulera sökord som styr sökresultatet 

(Bergmark, 2005). Thesaurus-sökning gjordes för att hitta synonymer till sökorden och 

specificera sökningen ytterligare. Sökorden har även delats upp i block utifrån de olika 

teman som studien undersöker för att få fram artiklar som är relevanta. Sökningarna är 

avgränsade med hjälp av peer review för att enbart få vetenskapligt granskade artiklar. 

Det gjordes också avgränsningar till att hitta sökorden i artiklarnas abstract för att få mer 

precisa träffar. Det gjordes även en begränsning för att få enbart engelska artiklar från de 

senaste tio åren. Alla sökningar har gjorts i databasen ProQuest Social Science. Sökorden 

som användes för målgruppen unga kvinnor var "young women*", "young woman*", 

female*, “young female*”, adolescen*, teen*, youth*, girl*. För temat psykisk ohälsa 

användes orden "mental disorder*", "mental illness*" och "mental health". Till temat 

sociala medier var sökorden "social media", "mass media", instagram, facebook, "online 

social networks", internet, "social networking sites", media samt "communications 

media". Till temat kroppsuppfattning användes sökorden self-concept, selfesteem, "body-

image*", "self-image*", "body image concerns" och "body dissatisfaction". Sökorden 

kombinerades på olika sätt i sökningarna för att få fram relevanta artiklar. De inledande 

sökningarna gav många resultat och relevansen för studien varierade. För att precisera 

sökningarna användes Thesaurus-sökning och funktionen att sökorden ska finnas i 

artiklarnas sammanfattning (abstract). Det resulterade i 300 resultat och en genomgång 

av artiklarna gjordes genom att läsa rubriker och sammanfattningar. Efter en första 

genomgång av artiklarna gjordes ytterligare en sökning med sökord anpassade mer efter 

frågeställningarna. Den sökningen resulterade i 132 resultat. Därefter gjordes även en 

sökning specifikt i databasen PsycINFO eftersom de flesta artiklarna av intresse gick att 

återfinna i den databasen. Sökningen i PsycINFO genererade i 25 artiklar. Artiklar av 

relevans för studien kunde plockas ut från alla sökningar.  

2.1 Sociala medier och psykisk ohälsa 

Intresset för sociala medier har växt och till skillnad från andra typer av media, som 

böcker eller filmer, blir det på sociala medier möjligt att vara både konsument och 

producent av innehållet. Idag är det nästan svårt att undvika sociala medier eftersom de 

utgör en stor del av vardagslivet, både inom arbete, skola och fritid. Den utbredda 



 
 

 7 

användningen av sociala medier verkar närmast oumbärlig och det sociala livet både off-

line och online är länkade till varandra. Det här kan tänkas ha en betydande inverkan på 

sociala relationer, hälsa samt välmående. Därav är det alltmer intressant för forskare att 

utvärdera effekterna på den psykiska hälsan hos människor (Perloff, 2014; Veldhuis et 

al., 2018). 

  

Medier är uppbyggda på ett sätt som ska göra människor intresserade och öka sitt 

användande. Genom att ständigt publicera inbjudande reklam och information lockas 

användare till att öka sitt internetanvändande (Salmela-Aro et al., 2017). Nyligen gjorda 

studier har också visat att det finns ett samband mellan användande av internet och 

psykisk ohälsa såsom depressiva symtom, ångest, låg självkänsla och ensamhet. 

Utseendet är ett centralt fokus för de bildbaserade sociala medierna. Det kan påverka 

ungdomars mentala hälsa och välmående, och påverkan är större hos kvinnor eftersom 

kvinnors kroppar är de som främst framhävs och idealiseras i media. Att jämföra sig med 

andra och deras bilder på sociala medier har visat sig påverka den psykiska hälsan 

negativt och har kopplats till sämre självkänsla och depressiva symptom. En problematisk 

användning av sociala medier har också visat sig ha kopplingar till depression (Choukas-

Bradley et al., 2018; Mingoia et al., 2017; Tiggemann & Miller, 2010).  

 

Sociala medier skiljer sig från andra mer traditionella medier genom att användare dels 

kan ladda upp sitt eget material samt få feedback och interagera med andra användare. På 

de mest använda sociala medierna går det oftast att gilla och kommentera varandras 

inlägg och bilder. Den tillgången gör att likes och kommentarer blir ett mått på hur 

attraktiv en bild eller ett inlägg är - ju fler likes och kommentarer, desto bättre. Fenomenet 

bidrar i sin tur till ett fokus på utseende och gör att många jämför sig med varandra utifrån 

utseendet. En särskild form av hur sociala medier används startade för några år sedan och 

handlar om att ladda upp bilder på sig själv, så kallade selfies. Bilder på sig själv och 

selfies tillsammans med vänner är de bilder som har störst inverkan på kvinnor. Det bidrar 

till ett missnöje över sin vikt, en strävan efter att vara smal och att vilja se ut som idealen 

(Hendrickse et al., 2017; Veldhuis et al., 2018). Unga kvinnor rapporterar att de känner 

mer press av sociala medier än vad unga män gör, vilket till viss del kan bero på att unga 

kvinnor i tonåren spenderar mer tid på sociala medier än unga män (Fardouly, Pinkus och 

Vartanian, 2016; Tiggemann & Miller, 2010). 
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2.2 Idealbilden av kvinnor på sociala medier 

Ett smalt ideal är den standardiserade bilden av kvinnor som framställs i media i 

västerländska samhällen. Den stereotypa bilden av kvinnors utseende hänger ihop med 

traditionella könsroller och gör det svårt för utvecklingen av nya könsroller. Som en följd 

av strikta könsroller och krav på utseende lär sig unga kvinnor att objektifiera sig själva 

och se på sig själva utifrån samhällets syn istället för att värdera inre egenskaper. Det 

leder till ett starkt fokus på hur en kvinna ska se ut och inte lika mycket på mäns utseende. 

Därav skapas ideal som riktar sig främst till unga kvinnor (Perloff, 2014). Tiggeman och 

Slater (2015) beskriver att det inte finns någon tvekan om att kvinnors kroppar har 

sexualiserats och objektifierats i västerländska media. Det rör sig om allt från tidningar, 

filmer, sociala medier, musikvideor och texter där det målas upp en bild av hur en kvinna 

borde vara. Idealen är ofta riktade mot unga kvinnor och skapar en hög standard kring 

hur kvinnor borde se ut (ibid.). Veldhuis et al. (2018) lyfter dock att både teorier och 

tidigare forskning som undersökt sambandet mellan sociala medier och 

kroppsuppfattning visar motsägelsefulla resultat. Å ena sidan visar studier på negativa 

samband, å andra sidan finns det studier som visar på positiva aspekter. För att undersöka 

kopplingen mellan kroppsuppfattning och sociala medier är det nödvändigt att titta på 

specifika delar i hur människor använder sociala medier, bland annat hur många timmar 

som spenderas på det (ibid.). 

  

Självkänslan är en aspekt som också har visat sig påverka unga kvinnors 

kroppsuppfattning. Det har framkommit att låg självkänsla hör ihop med en negativ bild 

av sin egen kropp samt ökad stress (Perloff, 2014). Att vara missnöjd med sin kropp är 

vanligt under tonårstiden eftersom det är under den perioden unga kvinnor blir allt mer 

medvetna om sig själva och sin kropp. Under tonårstiden börjar skapandet av identiteten 

och identitetsskapande sker i samspel med den omgivning individen befinner sig i. I takt 

med att identiteten formas ändras sättet att se på sig själv, vilket leder till att unga kvinnor 

granskar sig själv i större utsträckning samtidigt som självmedvetenheten ökar. Unga 

killar jämför sig oftare med maskulinitetsnormer som muskler, styrka och kraft medan 

det är mer vanligt att tjejer vill framstå som så sociala och attraktiva som möjligt 

(Tiggemann & Miller, 2010). 

 

Bland unga kvinnor har det visat sig att bilder på smala ideal som syns på sociala medier 

ökar unga kvinnors missnöje med den egna kroppen (Choukas-Bradley et al., 2018; 
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Mingoia et al., 2017). De ideal som framhävs i sociala medier kan skapa en disharmoni 

med den egna kroppen eftersom kvinnor jämför sin kropp med andra. När en kvinna anser 

att hon inte kan nå upp till de ideal som framställs kan missnöjet med den egna kroppen 

bidra till att kvinnor bland annat äter mindre i ett försök att bli smalare (Hendrickse et al., 

2017; Veldhuis et al., 2018). Beroende på hur unga kvinnors självbild ser ut kan bilder 

på sociala medier därmed påverka på olika sätt. En positiv självbild kan “skydda” unga 

kvinnor från att acceptera det smala idealet som framställs (Perloff, 2014; Prieler & Choi, 

2014). 

2.3 Sociala mediers två sidor 

Tiggeman och Miller (2010) beskriver att internet kan medföra å ena sidan positiva 

aspekter vilket visas bland annat genom att individer som känner sig isolerade kan få 

gemenskap och sammanhang i form av vänner på sociala plattformar. Negativa aspekter 

å andra sidan kan innebära att sociala medier skapar en press för unga tjejer eftersom de 

riskerar att utsättas för ökad exponering av idealbilder (ibid.). Utifrån undersökningar 

som gjorts på hur unga kvinnor som använder sociala medier och laddar upp selfies visar 

det sig att det finns två sidor av selfie kulturen. Den ena är att selfies kan användas av 

kroppsaktivister för att framhäva och sprida ett positivt budskap om sig själv och den 

egna kroppen. Den andra sidan handlar om att användare med lägre självkänsla och sämre 

syn på sin egen kropp kan engagera sig på sociala medier på ett mer negativt sätt som 

objektifierar sig själv och söker uppmärksamhet. När bilder laddas upp på sociala medier 

går det oftast att kommentera och gilla bilderna som publiceras. Utifrån det går det att 

finna en positiv aspekt genom att användaren kan få upplyftande och positiva 

kommentarer på sin bild. Det som däremot har visat sig är att bilder på sociala medier 

kan påverka kroppsuppfattningen negativt eftersom det är genom bilder som jämförelser 

sker (Hendrickse et al., 2017; Veldhuis et al., 2018). 

 

De senaste åren har fler kvinnor börjat engagera sig inom kroppspositivism och kvinnor 

med en positiv bild av sin kropp har lättare att välja ut att följa det positiva på sociala 

medier och inte bry sig om det negativa som kan påverka deras kroppsuppfattning. 

Kvinnor med en positiv självbild och kroppsuppfattning visade sig ladda upp selfies i 

större utsträckning än kvinnor med en negativ syn på sig själv (Veldhuis et al., 2018). 

Även Halliwell (2013) beskriver att kroppsaktivism motverkar och utmanar bilder på 

ideal som upprätthålls genom sociala medier. Kroppsaktivism kan vara en hjälp för 
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kvinnor genom att det motverkar den negativa påverkan som bilder på idealkroppar kan 

medföra (ibid.).  

  

Generellt bör internet tas i beaktande som en potentiell källa i samband med att influera 

unga kvinnor och deras kroppsbild, menar Tiggemann och Miller (2010). Tjejer behöver 

bli upplysta om att vara mer kritiska avseende den idealiserade bilden som framställs på 

sociala medier samt prata om den press som kan komma att skapas i det driv efter smalhet 

som uppstår. Det har visat sig finnas ett samband mellan användande av internet och en 

önskan om att bli smalare. Det kan även vara så att unga kvinnor som är mer missnöjda 

med sin kropp är de kvinnor som aktivt söker en viss typ av medier och därmed blir 

påverkade av de bilder som flödar (ibid.).  

 

Det som framkommer av tidigare forskning är att sociala medier har en betydande roll i 

dagens samhälle. Det användaren möter på internet utgör en bild av hur verkligheten kan 

se ut och det som sker på internet kan ha en påverkan på individen. Sociala medier medför 

ett brett utbud av bilder där bilder på olika ideal utgör en del. Det finns olika förväntningar 

på kvinnor och mäns kroppar där kvinnor framförallt framställs som smala och attraktiva 

och män framställs som starka och muskulösa. Dessa förväntningar grundar sig i 

stereotypa könsroller och återskapas genom sociala medier. Forskningen visar på både 

positiva och negativa aspekter av sociala medier där de positiva sidorna handlar om att 

människor kan hitta ett sammanhang och en gemenskap. De negativa sidorna som 

beskrivs handlar om att människor jämför sig med andra och därmed anser sig själva vara 

mindre bra vilket kan skapa en stress. Utifrån tidigare forskning kan författarna se att 

idealen för män och kvinnor ser olika ut och därmed kan påverkan se annorlunda ut. Det 

är vanligare att kvinnor objektifieras och sexualiseras i sociala medier som en följd av 

hur samhället är skapat och därmed blir det viktigt att undersöka hur påverkan på unga 

kvinnor kan se ut. 

2.4 Teoretiska perspektiv  

De teoretiska perspektiven har valts utifrån studiens syfte och frågeställningar med 

avsikten att kunna besvara det studien ämnar undersöka. I resultatdelen sker en analys av 

det insamlade materialet för att få en djupare förståelse för unga kvinnors upplevelser av 

hur de använder och påverkas av sociala medier.  
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2.4.1 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivismen vilar på idén om att människors kunskap och vetande är socialt 

konstruerade faktorer. Kunskapen kommer bland annat från språket under uppväxten och 

att människor kan utvecklas till tänkande varelser bygger på ett språk som på förhand 

strukturerar verkligheten. Poängen inom socialkonstruktivism är språket eftersom det är 

något människor skapar tillsammans. Språket är socialt konstruerat och därför blir även 

uppfattningen och kunskapen om verkligheten socialt konstruerad. Även känslor, 

prestationsnormer och grupptryck bidrar till att styra och forma människors kunskap 

(Wenneberg, 2010). Människors beteende och handlingsmönster har sitt ursprung i både 

historien och den sociala kontexten. Vårt språk speglar och återskapar den verklighet vi 

befinner oss i och kan inte tolkas utan det omgivande sociala sammanhanget. För att 

begripa verkligheten utifrån socialkonstruktivismen måste detta tas med i förståelsen och 

tolkandet av dagens samhälle (Johansson & Lalander, 2018). Enligt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet skapas och återskapas verkligheten utifrån den 

sociokulturella kontexten. I den sociokulturella kontexten finns mekanismer som är 

avgörande för vad som uppfattas som ideal. Genom tiderna har ideal varit det som ska 

uppnås och något som utstrålar framgång och välmående (Frisén et al, 2014).  

 

Att ha det socialkonstruktivistiska perspektivet som utgångspunkt gör det möjligt att 

förstå ideal, hur de har skapats, varför de vill uppnås och hur de återskapas. Det är 

intressant eftersom idealen idag i högre grad syns via sociala medier och skapar en bild 

av hur kvinnor borde vara, som Tiggeman och Slater (2015) tidigare nämnt. Vad som 

anses vara kvinnligt varierar utifrån olika kontexter och är inte biologiskt betingat utan 

snarare en konstruktion skapad i det sociala samspelet mellan människor. Fenomen i 

samhället, som kvinnliga ideal, måste förstås utifrån kulturella, sociala samt historiska 

skeenden. Genom det går det att se utvecklingsprocessen för att kunna förstå och utforska 

fenomenet i dagens samhälle. Det hänger ihop med historien men fortsätter att utvecklas 

till nya konstruktioner. Utvecklingen tar vid genom internet och fortsätter reproducera 

idealbilder. Ett exempel på återskapande av hur en kvinna “ska” vara, utifrån 

socialkonstruktivism, kan vara att klä sig i linje med vad som anses som kvinnligt 

(Johansson & Lalander, 2018; Perloff, 2014).  

 

Socialkonstruktivismen bidrar med ett övergripande synsätt och ger en ökad förståelse 

för hur verkligheten skapas och idealbilder formas utifrån de olika kontexter som 
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människor befinner sig i. I det här fallet handlar det främst om internet som kontext men 

perspektivet bidrar även med kunskap om hur det har utvecklats genom historien.  

2.4.2 Social jämförelseteori 

En teori som kommer ligga till grund för analysen av det empiriska materialet är den 

sociala jämförelseteorin. Den sociala jämförelseteorin utgår från att människor har ett inre 

driv att utvärdera sina egenskaper i jämförelse med andra, för att förstå sitt eget värde. 

Att jämföra sig med andra kan utspelas i flera olika sammanhang, bland annat via 

tidningar, personligen samt via sociala medier. Av olika medier såsom tv, tidningar och 

sociala medier är sociala medier den arenan där unga kvinnor i störst utsträckning jämför 

sig med andra (Fardouly et al., 2016). 

 

Kvinnor jämför sig med andra kvinnor på olika sätt. Jämförelser kan ske genom att 

jämföra sig med någon som anses vackrare, med någon som anses mindre vacker eller 

med någon som anses lika vacker. De flesta jämförelserna sker dock mot andra kvinnor 

som anses motsvara idealen bättre än en själv (Fardouly et al., 2016; Frisén et al., 2014). 

Sociala mediers utbud av kvinnor att jämföra sig med är stort och jämförelser sker i stor 

utsträckning mot bilder på familj, vänner, kändisar och okända kvinnor i samma ålder. 

Det finns forskning som styrker att jämförelse mellan bilder kan påverka kvinnors 

uppfattning om sin kropp. Bilder som föreställer vackra personer kan vara mer eller 

mindre realistiska vilket gör att jämförelsen inte sällan görs mot en idealiserad och 

förskönad bild där bakgrunden till bilden är okänd (Fardouly et al., 2016). Den typen av 

jämförelser leder ofta till en känsla av missnöje med sin kropp eftersom diskrepansen 

mellan sin egen kropp och idealiserade bilder skiljer sig mycket åt. Social jämförelseteori 

kan alltså innebära att unga kvinnor jämför sig med andras bilder på sociala medier. 

Jämförelser som sker med koppling till den egna självbilden och kroppsuppfattningen har 

större inverkan på individen än andra typer av jämförelser. Det som främst verkar påverka 

unga kvinnor är negativa jämförelser mellan den egna kroppen och ett smalt ideal (Frisén 

et al., 2014; Perloff, 2014).  

 

Social jämförelseteori kan bidra med en förståelse för det empiriska materialet eftersom 

de teman som diskuterats handlar om unga kvinnors beteende och jämförelser med 

varandra på sociala medier. Teorin kommer användas för att förklara och förstå 



 
 

 13 

deltagarnas upplevelser om jämförelser och dess påverkan på kroppsuppfattningen och 

den psykiska hälsan via sociala medier.  

2.4.3 Användarperspektivet  

Användarperspektivet, eller use and gratification theory som det heter på engelska, är en 

teori som handlar om användningar och belöningar. Det kan beskrivas som ett ramverk 

och är ett sätt att studera mediala processer. Genom teorin går det att förklara varför 

människor aktivt söker sig till olika typer av media och hur inverkan på individen kan se 

ut. Enligt teorin känner människor en tillfredsställelse i att använda olika typer av sociala 

medier vilket i sin tur uppfyller deras kognitiva, känslomässiga, personliga och sociala 

behov (Finer, 2012; Phua, Jin & Kim, 2017; Rubin, 2009). I resultatkapitlet redovisas i 

huvudsak hur användandet av sociala medier uppfyller de unga kvinnornas 

känslomässiga och sociala behov. Användarperspektivet har uppmärksammat 

psykologiska processer som blir aktiverade när människor använder media samt hur 

information filtreras och sorteras. När människor inte längre orkar hantera all information 

som når dem kan hjärnan svämma över, bildligt talat. En negativ konsekvens av det kan 

göra att människor inte uppmärksammar larm och hälsorisker kopplade till användandet 

av medier. En del av media erbjuder råd, identifikationsobjekt och handlingsmönster för 

människors egna liv. Det kan handla om vad det innebär att vara i en viss ålder, hur det 

är att vara man eller kvinna eller bygger på tv-program om vem som kan gå ner i vikt 

snabbt, se snyggast ut efter en skönhetsoperation eller hitta den mest åtråvärda partnern 

(Finer, 2012). Antagandet inom teorin är att användarna är målinriktade när det kommer 

till vilken typ av sociala media de använder för att kunna uppnå den tillfredsställelse de 

själva söker. Det har visat sig att skillnader mellan individer som olika vanor, beteenden 

eller självkänsla bidrar till valet av media (Phua et al., 2017). Phua et al. (2017) förklarar 

att flera studier har kommit fram till att underhållning, kommunikation och daglig 

användning var tre huvudorsaker till att människor använder Facebook. Vidare beskrivs 

att människor använder sociala medier främst för att dela information med varandra, för 

att det går att hitta likasinnade, att det finns en frihet i att uttrycka sig, för nöjes skull samt 

för att skapa nya kontakter. De fyra huvudsakliga behoven som synliggjorts hos de som 

använder sociala medier är att socialisera sig, underhållning, att utforska sig själv samt 

söka information (ibid.).  
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Användarperspektivet är användbart i studien eftersom bakgrunden och användandet av 

sociala medier bland unga kvinnor är en del av det som undersöks. Teorin kan hjälpa till 

att förstå unga kvinnors användande av sociala medier samt varför en viss typ används 

mer eller mindre. Som Phua et al. (2017) beskriver använder människor sociala medier 

av olika anledningar och motiven kan skilja sig åt beroende på individens behov. Att 

använda teorin som ett redskap att analysera materialet från fokusgrupperna kan leda till 

en ökad förståelse för deltagarnas användning av sociala medier och hur den kan påverka 

deras psykiska hälsa.  
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3. Metod  

3.1 Vetenskapsteoretisk positionering och metodval 

Studien har en hermeneutisk utgångspunkt för att tolka och förstå människor, deras 

handlande och resultatet av människors handlande. Valet gjordes då studien ämnar söka 

efter innebörder hos deltagarna, både genom att studera språk, det deltagarna berättar, 

samt text, både teori och det som transkriberas. Det sker också genom att studera sådant 

som inte uttrycks genom språket men som sker i samtalet hos deltagarna. Att lyssna och 

vara öppen är det viktigaste i arbetet med att förstå en text. Det handlar sedan om att förstå 

helheten genom att studera och tolka de små delarna. Det är dock relevant att komma ihåg 

att tolkarens värderingar, förförståelse och kontexten kan påverka tolkningen (Alvesson 

& Sköldberg, 2008; Thurén, 2007; Ödman, 2017). I det här fallet handlar det om att 

studera unga kvinnors upplevelse av deras användande av sociala medier. När det handlar 

om att studera andras upplevelser är det viktigt att vara medveten om den egna 

förförståelsen. Den som genomför en studie har alltid sina egna erfarenheter och 

värderingar med sig i bagaget och tolkar därmed ny kunskap utifrån dessa. I och med det 

blir tolkningen relativ och inte absolut eftersom den påverkas av vad forskaren redan har 

med sig. Förförståelsen är samtidigt viktig och ingenting att fastna i, men det är bra att 

vara medveten om den för att studien inte ska formas allt för mycket utifrån det (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Den egna förförståelsen ligger i att författarna av uppsatsen själva 

är aktiva på sociala medier och själva har blivit påverkade av ideal som framställs. Av 

den anledningen fanns det en tanke om att användandet av sociala medier har en mer 

negativ påverkan än vad det kanske har. För att inte fastna i den föreställningen valde 

författarna aktivt att uppmärksamma både positiva och negativa aspekter av unga 

kvinnors internetanvändande. Det är svårt att vara helt objektiv i tolkandet men genom 

att vara medveten om förförståelsen minskar risken att det påverkar för mycket.  

 

För att skapa en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser valdes kvalitativ metod. 

Det gjordes eftersom kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är 

inriktad på tolkning och därmed syftar till att förstå hur deltagarna tolkar den sociala 

verkligheten i en viss miljö (Bryman, 2008). Studien har även en induktiv ansats eftersom 

författarna inte har utgått från någon hypotes utan har använt det empiriska materialet 

som grund för resultatet (Larsson, 2005). Utifrån den kvalitativa forskningen valdes 

fokusgrupper som metod eftersom fokusgrupper har betoning på ett visst ämne eller tema 
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som diskuteras djupgående (Bryman, 2008). Metoden gör det också möjligt att samla 

information som hade varit svår att få genom enskild intervju (Barbour, 2007). Eftersom 

kvalitativ metod studerar mer individuella perspektiv är det huvudsakliga syftet inte att 

generalisera resultaten, vilket är mer centralt inom kvantitativ metod. För att uppnå 

bredare kunskap, representativitet och kunna generalisera sitt resultat är ett slumpmässigt 

urval att föredra. Med en kvantitativ metod uppnås bredare kunskap genom slumpmässigt 

urval, medan kvalitativ metod, som valts för den här studien, syftar till att undersöka ett 

ämne mer djupgående genom målinriktat urval (Elofsson, 2005). Eftersom urvalet inte 

gjorts slumpmässigt och deltagarna är få är det svårt att generalisera resultaten i den här 

studien. Det går att få en uppfattning om vad unga kvinnor tänker om användandet av 

sociala medier men det går inte att dra någon slutsats om hur majoriteten av kvinnor i 

Sverige upplever sociala medier.   

3.2 Urval av deltagare  

De personer som deltagit i fokusgrupperna är kvinnor 18 år som dagligen använder någon 

form av sociala medier. Anledningen till att urvalet bestod av unga kvinnor 18–25 år är, 

som tidigare nämnt, att rapporter visar på att psykisk ohälsa har ökat mest inom den 

gruppen de senaste åren (Socialstyrelsen, 2017a). I takt med det har internetanvändandet 

växt och majoriteten av unga människor använder internet och sociala medier dagligen. 

Det har också framkommit att det främst har forskats på unga kvinnor, hur media 

porträtterar unga kvinnor samt om och på vilket sätt det kan påverka kroppsuppfattningen 

(Perloff, 2014; Veldhuis et al., 2018). Därav gjordes ett val att undersöka om det finns en 

koppling mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier. De 

unga kvinnor som valdes ut går på en skola i en kommun i norra Sverige. 

 

Urvalsprocessen har skett genom målinriktat urval vilket innebär ett icke-

sannolikhetsurval. Syftet är inte att välja deltagarna på ett slumpmässigt sätt utan istället 

välja deltagarna på ett strategiskt sätt så att de är av betydelse för forskningsfrågorna som 

har formulerats, dvs. att de har kunskap och erfarenhet inom området som studeras 

(Bryman, 2008). Urvalet unga kvinnor som använder sociala medier blev därav relevant 

för att de tillhör den grupp där psykisk ohälsa växer och dels för att de dagligen är aktiva 

på sociala medier och därav kan ge en inblick i hur de upplever att de påverkas, positivt 

eller negativt.  
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3.3 Datainsamlingsprocess och metod 

För att söka deltagare till fokusgrupperna utformades ett informationsbrev (se Bilaga 1). 

Brevet skickades via e-mail till fyra rektorer i en kommun i norra Sverige. Syftet med 

informationsbrevet var att väcka intresse och informera om studien och vilka deltagare 

som söktes. I informationsbrevet formulerades även en förfrågan om lärare kunde hjälpa 

till att sprida informationen om att deltagare söktes. I samband med att informationsbrevet 

skickades ut formulerades en intervjuguide (se Bilaga 2). Intervjuguiden upprättades för 

att utforma frågor som är kopplade till studiens frågeställningar samt för att tänka igenom 

och ställa relevanta och detaljerade frågor (Larsson, 2005). En av skolorna som mailades 

återkom och förklarade att lärarna inte kunde stå för spridning av information. Skolan 

erbjöd istället författarna att komma dit och informera eleverna på avsedd plats. Förslaget 

genomfördes och efter besöket på skolan, där information gavs till intresserade kvinnor, 

hörde några kvinnor av sig och erbjöd sig att delta i studien. 

 

Valet av fokusgrupp som metod har gjorts utifrån en vilja att studera unga kvinnors 

erfarenheter av sociala mediers påverkan. Fokusgrupper är intressant för att se samspelet 

och hur olika åsikter påverkar deltagarna. Deltagarna får chansen att reflektera över både 

sina egna och andras uppfattningar och det bidrar till en realistisk bild av deras tankar och 

reflektioner kring det valda ämnet. Det ger en uppfattning om relationen mellan 

deltagarna snarare än den enskildes synpunkter och skapar en förståelse om hur 

information och åsikter ges och tas emot mellan deltagarna. I enlighet med 

samtyckeskravet har deltagarna fått diskutera fritt utifrån vad de vill uttrycka. Gruppen 

har därför inte styrts särskilt hårt av moderatorerna. Ordet har fördelats fritt och det har 

inte tilldelats en specifik tid till vardera deltagare eftersom det kan vara 

stressframkallande. Det som däremot är viktigt att ha med sig är att resultatet av 

fokusgruppen i stor utsträckning är en produkt av grupprocesser där makt- och 

dominansförhållanden som utvecklas i gruppen påverkar resultatet (Bryman, 2008; 

Jacobsen, 2017).  

 

Gruppens storlek och antal fokusgrupper kan variera beroende på omfattning och ämne 

men här valdes att genomföra två fokusgrupper med tre personer i varje grupp. Grupperna 

träffades en gång vardera på Mittuniversitetet. Den avsedda tiden för fokusgrupperna var 

en timme men den första gruppen höll på 90 minuter och den andra 60 minuter. Fördelen 

med fokusgrupp som metod är att det är tidseffektivt och inte kräver stora resurser att 
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genomföra. Nackdelen med att träffa fokusgrupperna endast en gång vardera är att ett 

förtroendeförhållande mellan moderatorer och gruppmedlemmar inte hinner upprättas på 

samma sätt. Gruppen får inte heller tid att utveckla en gemenskap och identitet vilket 

kunde ha underlättat kommunikationen (Jacobsen, 2017). Att grupperna enbart träffades 

en gång tror författarna inte påverkade resultatet särskilt mycket eftersom deltagarna 

redan var vänner och därmed var trygga i att diskutera med varandra. Om deltagarna 

däremot inte hade känt varandra sedan tidigare hade det kanske behövts flera träffar för 

att få en djupare diskussion. Däremot hade moderatorerna i den här studien träffat minst 

en deltagare i varje grupp innan fokusgruppen genomfördes, eftersom det var genom 

direkt kontakt som deltagarna anmälde sig till studien. Upplevelsen av grupperna är att 

deltagarna delade med sig av sina personliga åsikter och reflektioner kring ämnet och inte 

medvetet höll tillbaka sina tankar. Grupperna skiljde sig däremot åt i grupprocessen 

genom att diskussionen såg olika ut. Ena gruppen uttryckte sig friare medan den andra 

gruppen var mer återhållsam. Det verkade inte som att någon höll tillbaka information 

men samtalsklimatet var mer öppet i den ena av grupperna. Författarnas reflektion av det 

är att individer är olika och diskuterar på olika sätt. Deltagarna i den ena gruppen gav fler 

tydliga exempel och förde längre resonemang till skillnad från den andra gruppen som 

svarade mer kort och koncist på frågorna. Fokusgrupperna som genomfördes var 

homogena grupper vilket innebär att grupperna är skapade utifrån att gruppmedlemmarna 

är likasinnade. Det är en fördel att de har mycket gemensamt att diskutera utifrån och 

delar upplevelser som bidrar till att lättare kunna dela med sig av erfarenheter. Att 

deltagarna känner varandra kan underlätta kommunikationen eftersom många anser det 

lättare att diskutera med någon de redan känner och känner sig jämlik med. Det har varit 

intressant att välja homogena grupper eftersom de två grupperna är homogena i gruppen 

men olika varandra. Det gör det möjligt att studera olika synpunkter och samtalsklimat i 

grupperna samt få fram bra information om den enskilda gruppen (Jacobsen, 2017). En 

kvalitativ forskningsintervju fokuserar på deltagarnas livs- och upplevelsevärld och vill 

förstå deltagaren utifrån de teman som diskuteras. Därav spelades fokusgrupperna in med 

hjälp av diktafon och mobil. På så vis är det möjligt att göra en mer korrekt och utförlig 

analys av det insamlade materialet. De inspelade fokusgrupperna transkriberades sedan 

för att kunna analyseras och användas som underlag till studien (Larsson, 2005).  

 

Författarna har haft ett nära samarbete genom hela uppsatsskrivandet. Arbetet har gjorts 

tillsammans och inte delats upp utifrån olika avsnitt i studien, däremot har tidigare 
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forskning och vetenskapliga artiklar eftersökts på varsitt håll för att sedan diskutera 

informationen som framkommit tillsammans.  Det har genomgående förts diskussioner i 

bearbetningen av texten för att arbeta ihop en text som båda författarna varit med och 

utformat. I fokusgrupperna har ansvaret fördelats lika genom att författarna både har fått 

leda gruppdiskussionerna samt haft en mer analyserande roll.  

3.4 Analysmetod 

Ljudinspelningen från fokusgrupperna har transkriberats för att kunna göra en textanalys 

och granska innehållet (Patel & Davidsson, 2011). Transkriberingen gjordes genom att 

lyssna på den inspelade diskussionen och samtidigt skriva ner det som sades (Bryman 

2008; Jacobsen, 2017). Därefter påbörjades arbetet med textanalys genom kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste metoderna när det 

handlar om att analysera kvalitativa data (Jacobsen, 2017). Det innebär ett sökande efter 

bakomliggande teman i materialet som analyseras utifrån fokusgrupperna genom att 

kategorisera materialet. Kategoriseringen gör det möjligt att hitta en betydelsefull mening 

och förståelse som sedan kan jämföras genom likheter och skillnader mellan grupperna. 

De teman som används skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket gör det 

lättare att fokusera analysen. Kategorierna skapades i sin tur med utgångspunkt de teman 

som satts upp för fokusgrupperna: hur sociala medier används, bakgrunden till att sociala 

medier används, kroppsuppfattning samt psykisk hälsa. Efter kategoriseringen 

genomfördes en kodning där återkommande delar med samma innebörd togs fram med 

hjälp av färgkodning för de olika delarna. På så vis delas datan upp i mindre delar och 

underlättar analysen av innehållet. Efter kategorisering och kodning var det möjligt att 

utläsa samband mellan de olika grupperna och deltagarna. Genom det arbetssättet går det 

att studera helheten utifrån de mindre delarna i texten för att på så vis skapa sig en djupare 

förståelse (Bryman, 2008; Jacobsen, 2017; Larsson, 2005).  

3.5 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Larsson (2005) lyfter att det finns vissa svårigheter när det gäller validitet och reliabilitet 

i kvalitativ forskning eftersom undersökaren i studien är både mätinstrument och den som 

tolkar innehållet vid analysen av data. Reliabiliteten blir svår att fastställa eftersom det 

inte görs någon direkt mätning inom kvalitativ forskning utan främst handlar om att 

undersöka och beskriva kvalitén inom ett visst fenomen. På så vis behövs inget 

mätinstrument och därav blir frågan om reliabilitet inte meningsfull. Det uppstår en 
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liknande problematik med validiteten eftersom kvalitativ forskning utgår från en induktiv 

ansats och därmed ska leda fram till begrepp, men när det inte finns färdiga begrepp att 

mäta blir det svårt att diskutera (ibid.). Den kvalitativa forskningen är mer öppen för att 

det kan finnas flera möjliga beskrivningar av verkligheten och därav används hellre 

begreppen tillförlitlighet och pålitlighet i den här studien, även om begreppen till stor del 

är varandras motsvarighet (Bryman, 2008).  

 

Tillförlitlighet innefattar begreppen trovärdighet och överförbarhet och motsvarar intern 

och extern validitet. Det handlar om att skapa trovärdighet i resultaten som uppnås genom 

att säkerställa att studien har utförts enligt de regler som finns och att deltagarna i studien 

får möjlighet att ta del av resultaten. För att uppnå tillförlitlighet i studien har 

undersökarna genomgående prövat alternativa tolkningar för att förstå och förklara sådant 

som avviker från majoriteten (Bryman, 2008). Vidare förklarar Larsson (2005) att även 

trovärdigheten hos undersökaren är relevant eftersom undersökaren är ett mätinstrument 

i kvalitativ forskning. För att deltagarna skulle lära känna moderatorerna bättre fördes ett 

samtal kring studien, utbildningen, varför uppsatsen ska skrivas och utifrån vilka aspekter 

ämnet kommer granskas. Det skapade en öppenhet som gjorde att deltagarna kände sig 

trygga i att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter (ibid.). Den som genomför 

studien måste anta ett granskande synsätt för att uppnå pålitlighet. Det innebär att alla 

faser i forskningsprocessen tydligt ska redovisas för att andra som läser ska kunna granska 

och bedöma kvaliteten på studien. I den här studien har det skett genom att tydligt 

formulera en problemformulering, val av personer som undersöks, teman som 

utgångspunkt samt beskriva genomförande och analys. På det sättet går det att följa 

arbetets process och utvärdera pålitligheten genom hela studien (Bryman, 2008).  

 

Eftersom kvalitativa studier avser att fördjupa sig i ett visst fenomen krävs det att 

intervjufrågorna i fokusgruppen är utformade på ett sätt som fångar in den information 

som önskas utifrån studiens ämne. Det gjordes genom att formulera öppna och tydliga 

frågor som gjorde det möjligt att utforska ämnet på djupet (Larsson, 2005). Frågorna 

utgick från studiens syfte och frågeställningar vilket gjorde det enkelt att formulera teman 

och frågor av relevans.  
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3.6 Etiska överväganden   

Den socialvetenskapliga forskningens huvudsakliga mål är att bidra till en positiv 

utveckling för enskilda och grupper på både individ- och samhällsnivå. För att förhindra 

att människor tar skada i forskningsprocessen ska etiska avväganden alltid göras inför en 

studie. Reflektionen ska ske fortlöpande genom hela studien (Patel & Davidson, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017). En aspekt att ta hänsyn till i forskning och etiska 

ställningstaganden är det övergripande individskyddskravet. Individskyddskravet ska 

bland annat förhindra att intervjupersonen utsätts för olämpligt intrång i privatlivet. 

Intervjupersonen ska heller inte lida någon form av obehag före, under och efter studien. 

Överväganden avseende fördelar för värdet av forskningen bör vägas mot eventuella 

negativa följder som kan uppstå för den som deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Via 

informationsbrev informerades deltagarna en inledande gång om informationskravet som 

innebär att studiens syfte beskrivs tydligt. Vidare förklarades konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarnas medverkan i studien är anonym, frivillig 

och kan avbrytas när som helst utan ifrågasättande. I informationsbrevet blev deltagarna 

även informerade om nyttjandekravet. Det innebär att diskussionerna under gruppen 

spelas in och enbart används i studiens syfte samt att inspelningarna kommer raderas när 

studien är färdigställd (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna fick även information om att 

studien kommer publiceras på digitala vetenskapliga arkivet och är öppet för allmänheten 

att läsa. De etiska överväganden som beskrevs i informationsbrevet förklarades även för 

deltagarna vid fokusgruppen för att förtydliga dess innebörd.  

 

En aspekt som lyftes mellan undersökarna handlade om att deltagarna skulle kunna känna 

sig obekväma och pressade till att svara på frågor. För att undvika det fördes dialog i 

utformandet av frågorna. Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i etiska 

överväganden och frågorna har formulerats så att de inte ska bli för känsliga för 

deltagarna att svara på. Deltagarna informerades om samtyckeskravet, att de har rätt att 

välja vilka frågor de svarar på samt att det inte finns några rätt eller fel i diskussionen. 

Det skapade förhoppningsvis en trygghet och mer avslappnad atmosfär för deltagarna 

(Patel & Davidson, 2011).  

 

För deltagarna kan studien bidra med ett tillfälle att reflektera över ämnet och ge dem en 

insikt i hur deras eget användande av sociala medier ser ut. Genom fokusgruppen gavs 

deltagarna möjlighet att tänka efter och känna att de bidrar med sina tankar och 
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erfarenheter. Några deltagare uttryckte redan innan fokusgruppen att de ansåg ämnet 

intressant och passande i tid. Deltagandet kan även öppna upp för diskussioner med andra 

vänner och bidra till en ökad förståelse mellan vänner. En mer negativ påverkan som kan 

ske är att det väcks tankar som är svåra att följa upp efter fokusgruppen. Det kan handla 

om tankar och insikter om sig själv som deltagarna efter fokusgruppen lämnas ensamma 

med. Efter fokusgruppen skulle det också kunna uppstå konflikter om deltagare inte 

accepterar allas åsikter och nedvärderar dem utifrån vad som diskuterats. För att minska 

risken för negativa konsekvenser informerades deltagarna om att de när som helst kan 

höra av sig till oss vid frågor, funderingar eller om de ångrar sitt deltagande.  
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4. Resultat  

4.1 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras det material som samlats in genom två fokusgrupper och 

som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Utifrån syftet att undersöka 

användandet av sociala medier och dess påverkan på unga kvinnor har det skapats teman 

med frågor som utgjort grunden för diskussionen i fokusgrupperna. Resultatet presenteras 

i form av rubriker som formulerats utifrån fyra teman: användandet av sociala medier, 

bakgrunden till att unga kvinnor använder sociala medier, påverkan på 

kroppsuppfattningen utifrån bilder och kommentarer samt hur användandet av sociala 

medier påverkar den psykiska hälsan. Genom det kommer analysen av materialet kopplas 

till tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som valts ut: socialkonstruktivism, 

social jämförelseteori samt användarperspektivet. Att tillämpa teoretiska perspektiv kan 

underlätta förståelsen av det som undersöks.  

 

Deltagarna i undersökningen är sex unga kvinnor som är 18 år och går sista året på en 

gymnasieskola i norra Sverige. De delades in i två olika fokusgrupper och träffades en 

gång vardera för att diskutera de frågor som författarna har formulerat. Eftersom 

deltagandet i studien är anonymt har deras namn fingerats till:  Irma, Josefin, Anna, 

Jenny, Tina och Isabel.  

4.2 Användandet av sociala medier  

Internet medför obegränsad mängd av olika aktiviteter att ägna sig åt. Den genomsnittliga 

personen spenderar i snitt tio timmar på medier varje dag, där sociala medier utgör en del 

(Mingoia et al, 2017). Anna, Josefin, Jenny och Irma uppger att de använder sociala 

medier mellan 1,5–3 timmar varje dag. Isabel tror sig spendera närmare åtta timmar per 

dag eftersom hon sitter med mobilen i skolan och Tina kunde inte uppge antalet timmar 

hon spenderar varje dag eftersom det varierar. Kvinnorna uppger dock att antalet timmar 

inte rör sig om total skärmtid om dagen, utan enbart sociala medier och kanske främst 

Instagram.  

 

Anna: ”Aa, min aktivitet, men det är ju läskigt hur mycket man, det stod att mitt 

genomsnitt var en timme och 20 minuter och det är bara på Instagram”.  
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Forskningen visar att sociala medier har vuxit och blivit en vanlig plats för unga vuxna 

att socialisera sig på (Salmela-aro et al. 2017). Sociala medier som Facebook, Instagram 

och Snapchat är några av de mest populära sociala plattformarna (Veldhuis et al. 2018). 

Samtliga deltagare uppger att de främst använder Instagram, Snapchat och Facebook, 

hälften av deltagarna säger även att de använder Twitter ibland. Alla deltagare förklarar 

att Instagram är det som används mest, eftersom de på Instagram kan följa både kompisar 

och kändisar i deras vardagsliv. Samtliga av deltagarna använder Instagram för att själva 

lägga ut bilder men hur ofta och hur mycket varierar. Några lägger ut bilder varje dag och 

några lägger ut bilder periodvis.  

 

Anna: ”Instagram och Twitter, typ Facebook när man ska göra något som man 

vill visa utåt, om man vill vara duktig”. 

 

Anna förklarar vilka sociala medier hon använder mest och på vilket sätt. Deltagarna 

säger även att de använder sociala medier som ett sätt att kommunicera på. Den mesta 

kommunikationen sker idag via internet (Choukas-Bradley et al., 2018), vilket de unga 

kvinnorna själva bekräftar, och att enkelt kommunicera med varandra via internet och 

sociala medier anser de är positivt. I diskussionen om hur de använder sociala medier 

började de prata om vuxnas inställning till användandet av internet.  

 

Josefin: ”Jag tycker att någonting är viktigt, som jag menar ofta när vuxna pratar 

om det, är det alltid hur negativt det är när vi blir påverkade och hur negativt det 

är med alla dessa bilder och sociala medier”.  

 

Tina: ”De förstår väl inte, det var ju främmande för dom när de växte upp”.  

 

Tina och Josefin beskriver att vuxna kan ha en negativ inställning till användandet av 

sociala medier eftersom de vuxna inte förstår internet på samma sätt. Det skulle kunna 

förstås utifrån socialkonstruktivism för att vuxna idag inte har växt upp med sociala 

medier på samma sätt som de unga, eftersom socialkonstruktivismen menar att 

verkligheten skapas utifrån den kontext människor befinner sig i (Wenneberg, 2010). 

Däremot, nu när vuxna befinner sig i samma kontext som unga, borde de vilja lära sig om 

ungas användande av sociala medier för att öka sin förståelse.   
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Sammanfattningsvis går det att se att de unga kvinnorna använder sig av Instagram i 

huvudsak och att sociala medier även används för att kommunicera med vänner och 

bekanta. Nästan alla deltagare använder sociala medier minst ett par timmar om dagen 

och de upplever att vuxna många gånger har en negativ syn på deras användande.   

4.3 Bakgrunden till att unga kvinnor använder sociala medier 

Som användarperspektivet beskriver använder de unga kvinnorna i studien sociala medier 

för att tillfredsställa vissa behov (Phua et al., 2017).  

 

Josefin: ”Asså, det är ju inspiration av dom kontona som bara lägger ut åsikter 

eller saker och ting, det är väl till verkligheten, men sen bilder och sånt, det är mer 

bara hur dom tar bilden. Jag kan få inspiration av både kommentarer i caption 

eller i bilder. Asså, allt får man inspiration av och tänker: åå, det där”.  

 

Josefin beskriver en anledning till varför hon använder sociala medier. Anna och Tina 

instämmer i hennes resonemang och förklarar att de använder sociala medier för att få 

inspiration, finna motivation och tillfredsställa olika behov. Eftersom de unga kvinnorna 

i studien använder sociala medier varje dag utgör det en stor del av vardagslivet och 

användandet kan påverka synen på sig själv och andra både på och utanför sociala medier 

(Veldhuis et al., 2018). Josefin beskriver:  

 

Josefin: “Det är mycket det, om man tänker, majoriteten av våra vänner och 

majoriteten lägger ut bilder på att man vill framställa: kolla vad kul jag har, 

kolla vad snygg jag är, kolla vilket härligt liv jag har”. 

 

Citatet belyser hur Josefin ser på det som framställs på sociala medier. Även Tina, Anna, 

Josefin, Jenny och Irma menar att de använder sociala medier för att framställa det som 

är bra och roligt samt för att det är ett sätt att uttrycka sig på. Det är oftast en förskönad 

bild av verkligheten som målas upp och är inte ovanligt med tanke på vad Frisén et al 

(2014) beskriver om att människor som anses attraktiva kopplas ihop med lycka och 

framgång. Det är vanligt att unga kvinnor främst påverkas av vad vänner och bekanta 

visar och tycker på sociala medier, eftersom vänner är viktigt under ungdomstiden 

(Tiggemann & Slater, 2015).  
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Anna: “Facebook är mer för släkten medan Instagram är mer om jag vågar 

lägga ut det här för allt mitt rykte. Ens rykte är liksom på Instagram. Där är 

liksom ens vänskapskrets”.  

 

Att unga kvinnor påverkas av vänners åsikter blir tydligt när Anna beskriver hur 

hon tänker inför att publicera inlägg på sina sociala medier. Anna beskriver också 

att: 

 

Anna: ”Men ibland kan jag tycka att det blir att allt man gör, gör man för 

sociala medier”. 

 

Anna förklarar en upplevelse av att sociala medier har en stor betydelse. Hon beskriver 

en känsla av att både hon själv och andra ofta kan styras av en vilja att behöva visa upp 

det som händer i vardagen. Det Anna beskriver är att det är viktigt att framställa sig på 

ett visst sätt på sociala medier eftersom vänner och bekanta också är aktiva och ser vad 

som publiceras. Det som publiceras handlar ofta om att framställa sig själv som så bra 

som möjligt. Anledningen till att deltagarna lägger ut bilder på sociala medier handlar 

mycket om att få bekräftelse. Bekräftelse går att få genom att andra kan kommentera, och 

gilla de bilder som publiceras. Som Hendrickse et al. (2017) och Veldhuis et al. (2018) 

förklarar kan likes och kommentarer bli en indikation på hur populär en bild är vilket kan 

leda till att unga kvinnor värderar sig själv utifrån antalet likes.  

 

 Anna: “Jag tror verkligen jag är beroende av likes. Det blir att man kollar 

på sina tidigare bilder och ser: den här fick jättemycket, varför får den här 

ingenting. Och det är väl som ett beroende. Om jag lägger ut en bild och får 

jättemycket likes, så mår man bra av det och så vill man göra det igen. Det 

är som ett beroende. Att det är ett lyckorus när man ser att den och den 

gillar”.  

 

Citatet visar en syn på hur viktigt det kan vara att få bekräftelse genom likes och att det 

stärker värdet av sig själv. Anna, Josefin och Tina pratade mycket om likes och 

kommentarer och sa att de som stöd till varandra brukar gilla varandras bilder. Jenny, 

Isabel och Irma pratade också om en rädsla att inte duga om ens bilder inte får lika många 

likes som andra vänner. Tiggemann och Miller (2010) förklarar att identitet och 
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egenvärde är delar som utvecklas under uppväxten och spelar en stor roll för unga 

kvinnor. Dessa delar skapas bland annat i relation till jämnåriga i olika kontexter och hur 

unga kvinnor framställs är enligt socialkonstruktivismen ett resultat av sociala 

konstruktioner som skapats i sociala relationer. Eftersom dagens sociala medier utgör ett 

stort sammanhang för unga kvinnor att befinna sig på är det till stor del där de söker efter 

bekräftelse, vilket kan uppfylla behov hos individen, som användarperspektivet beskriver 

(Finer, 2012; Johansson & Lalander, 2018; Perloff, 2014; Phua et al., 2017; Rubin, 2009). 

 

Det blir tydligt att de unga kvinnorna påverkas av andra människors syn på dem och deras 

bilder. Det handlar bland annat om att det finns ett behov som användaren vill 

tillfredsställa genom sociala medier. Det sker exempelvis genom att få bekräftelse via 

likes och kommentarer. 

 

4.4 Påverkan på kroppsuppfattningen utifrån bilder och kommentarer  

I det västerländska samhället dominerar det smala idealet och utifrån ideal som syns via 

tidningar, reklamaffischer, tv samt sociala medier skapas och återskapas bilder av hur en 

kvinna “borde” se ut (Perloff, 2014; Tiggeman och Slater, 2015). Genom att exponeras 

för bilder av hur kvinnor “borde” se ut finns det en risk för att unga kvinnor värderar sig 

själv efter omgivningens syn på vad ett vackert utseende är snarare än deras personlighet 

(Perloff, 2014). När de unga kvinnorna i fokusgruppen fick diskutera vilken typ av 

kroppsideal som de anser framställs svarade Isabel: 

 

Isabel: “Strong is the new skinny, asså man ska vara vältränad”.  

 

Alla deltagare lyfte att de ansåg en vältränad kropp var det kroppsideal som framställs 

mycket i dagens sociala medier men det lyftes även att kvinnor förväntas ha en smal midja 

med stora bröst och stor rumpa. Som socialkonstruktivismen beskriver ansåg även 

deltagarna att kroppsidealen förändras och utvecklas över tid och måste förstås i sin 

kontex (Johansson & Lalander, 2018; Perloff, 2014). Vissa ansåg att idealen var 

uppnåeliga medan andra inte höll med. Det ideal som Jenny, Isabel och Irma tyckte var 

möjligt att uppnå var ett mer vältränat ideal men det ideal som ansågs mer orealistiskt var 

idealet att vara jättesmal. Jenny säger dock att hon inte är säker på om idealen är 

realistiska eller om de har blivit exponerade så mycket för en viss typ av bilder att de 
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nästan är ”hjärntvättade” att tro att det är så kvinnor ser ut och därmed går att leva upp 

till. På en fråga om upplevelsen av att jämföra sig med andra bilder på ideal svarade 

Jenny: 

 

Jenny: “Jag kan bli stressad och känna att man inte är lika bra, att man inte 

duger kanske. Sådär ser ju inte jag ut, då får ju inte jag 10 000 likes, då är ju 

inte jag accepterad”. 

 

Det Jenny beskriver är att hon inte duger om hon inte ser ut som idealet. Det har, som 

tidigare nämnts, visat sig att unga kvinnor upplever ett missnöje med den egna kroppen 

när de jämför sig själva med bilder på smala ideal (Choukas-Bradley et al., 2018; Mingoia 

et al, 2017). När jämförelser sker mellan sig själv och en bild eller en person som anses 

mer attraktiv och bättre än en själv är det enligt den sociala jämförelseteorin vanligt att 

känna att man själv inte duger (Fardouly et al., 2016; Frisén et al 2014). Anna upplever 

liknande fast tudelade känslor av att jämföra sig: 

 

Anna: “Aa, det är samma för mig med träningskonton. Jag tänker att det är 

både på gott och ont. Jag blir både inspirerad samtidigt som jag får ångest, 

för jag tränar nästan aldrig men när man väl går och tränar är det jättebra, 

för det är bra för hälsan liksom att man rör på sig. Men när man tänker på 

kroppsideal är det ju lite dåligt, för man borde ju sluta jämföra sig”.  

 

Även Irma beskriver att det kan kännas både bra och dåligt att se en viss typ av bilder och 

följa vissa konton på sociala medier:  

 

Irma: “Jag kan tycka att det blir bra när vi är inne på träningsvideos, man 

kan ju få massa olika övningar till exempel. Men sen kan det ju också vara så 

att man får stress och ba gud hon tränar igen och jag har inte ens gjort det 

en gång idag”. 

 

Alla deltagare beskrev att det finns både positiva och negativa sidor av sociala medier 

och de bilder som framställs. Det verkar vara svårt för Anna och Irma att särskilja det 

negativa och positiva i de bilder och filmklipp som framställs. Å ena sidan kan det ge tips 

och råd, å andra sidan kan det skapa en känsla av att inte vara lika bra. I samband med 



 
 

 29 

den diskussionen tog deltagarna upp olika aspekter av kroppsideal, där kroppsaktivism 

lyftes som en positiv motreaktion på det smala idealet. Precis som Halliwell (2013) 

beskriver kan kroppsaktivism bidra till att stärka kvinnor att acceptera sin kropp som den 

är, istället för att göra negativa jämförelser.  

 

Tina: “För förut kanske det var det här skönhetsidealet, det här smala 

vältränade, men jag tycker det är en så stark motreaktion idag på just dom 

kontona som jag omger mig av, man målar ju upp sin egen bild. Jag tycker 

det är så mycket kroppsaktivism så för mig är det inte en grupp som tar över”. 

 

Att kroppsaktivism bidrar till en mer positiv bild av kroppsideal var något som deltagarna 

diskuterade och höll med om. Citatet från Tina styrker både tanken om hur 

kroppspositivism kan påverka samt det som socialkonstruktivismen talar om att ideal 

förändras över tid (Frisén et al., 2014). Tina lyfter också att det på sociala medier handlar 

om vilka konton hon omger sig av och att det påverkar den synen hon får. I diskussionen 

om kroppsaktivism beskriver Anna vad hon tycker:  

 

Anna: ”…det är jättebra att man visar en annan sida men man behöver inte hänga 

ut. Jag tycker man får vara som man vill. Ibland är det problematiskt om man är 

jättesmal och sånt, men aa, det finns både för- och nackdelar där också, med 

kroppsaktivism”. 

 

Anna belyser även en negativ sida av kroppsaktivism och menar att det inte alltid bara är 

positivt. Det hon uttrycker är att alla ska få se ut som de gör och inte borde dömas utifrån 

sin kropp, oavsett om den är tjock eller smal.   

 

För att summera går det att se både en positiv och negativ påverkan på 

kroppsuppfattningen genom bilder och kommentarer på sociala medier. De unga 

kvinnorna lyfter att det går att få tips och råd från olika konton samtidigt som de beskriver 

att det även kan känna sig mindre bra av det som framställs.  

4.5 Hur användandet av sociala medier påverkar den psykiska hälsan 

Som tidigare nämnt kan internet och sociala medier medföra både positiva och negativa 

aspekter för de som använder det. Det kan bilda en gemenskap och ett sammanhang där 
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det går att få vänner och socialisera sig, eller så kan det bidra till en press för unga kvinnor 

att vara på ett visst sätt (Choukas-Bradley et al., 2018). Josefin uppger hur sociala medier 

har påverkat henne:  

 

Josefin: “Och återigen, det här med att jämföra sig själv. Det är ju mycket 

positivt men det är viktigt att komma ihåg att folk verkligen kan göra sig illa 

också. Jag minns när jag var yngre, då jämförde jag mig väldigt mycket med 

en killes ex, som jag tyckte om, för hon var så himla smal och fin och det 

gjorde att jag tänkte att jag också måste se ut sådär för att han ska tycka om 

mig, och då slutade jag äta ett tag liksom, men det var ett tag sen. Jag tror 

det är värre när man är yngre”. 

 

Hennes citat bekräftar en del av det som forskning har visat på, angående att unga kvinnor 

som är missnöjda med sin kropp kan sluta äta i ett försök att bli smal på det sätt som bilder 

framställer (Hendrickse et al., 2017; Veldhuis et al., 2018). Precis som citatet lyder jämför 

sig unga kvinnor inte enbart med kändisar och modeller utan även med vänner och 

bekanta, vilket kan ha en lika stor påverkan (Fardouly et al., 2017). I fokusgrupperna 

fanns det delade meningar om hur de påverkas av att jämföra sig med andras bilder. Tina 

delar sin syn på att jämföra sig med andra: 

 

Tina: “Jag skulle nog inte säga att jag sitter och jämför mig, men 

undermedvetet, alltså man gör ju det, självklart”.  

 

Denna beskrivning går att förstå med hjälp av den sociala jämförelseteorin. Teorin säger 

att det är naturligt och ett inlärt beteende att jämföra sig själv med andra för att på så vis 

förstå sig själv och sitt eget värde (Fardouly et al, 2017). Med hjälp av teorin går det att 

förstå att deltagaren inte aktivt väljer att jämföra sig själv men att hon är medveten om att 

det troligtvis ändå sker. Även Josefin bekräftar att jämförelser kan ske oavsett om hon 

vill eller inte:  

 

Josefin: “Det är klart att man försöker tänka på att man är så bra som man 

är, och man är så fin och alla kroppar är perfekta som dom är, men det är 

ändå att alla har väl kroppskomplex nånstans på någonting. Jag tror det är 
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svårt att inte ha det och det är svårt att, alla kanske inte jämför sig 

jättemycket, men det är svårt att inte jämföra sig litegrann”. 

 

Det Josefin beskriver belyser en svårighet att inte jämföra sig, något som återigen kan 

förklaras genom social jämförelseteori. Hon förklarar att alla har kroppskomplex och det 

skulle kunna förstås utifrån att det är svårt att leva upp till den bild som utseendekulturen 

framställer, vilket i sin tur kan leda till en känsla av att inte duga och vilja förändra sig 

själv (Aarum-Hansen et al., 2017). Tidigare har det nämnts att likes på bilder påverkar 

både på egna och andras bilder och ju mer likes en bild får desto bättre är den (Hendrickse 

et al., 2017; Veldhuis et al., 2018).  

 

Anna: “Likes är ju nåt som har stressat mig väldigt mycket men som 

fortfarande stressar mig och som samtidigt är väldigt skönt. Det är ju väldigt 

enkelt för bekräftelsebehovet”. 

 

Jenny beskriver också sin upplevelse av hur likes kan påverka:  

 

Jenny: “Om man är såhär deppig under en period, och så kanske man lägger 

upp en selfie och så får man 250 likes på den och då blir det helt plötsligt, 

man ba, jag kanske dög idag då, men sen så blir det, för såhär en stund, en 

självförtroendeboost typ. Man kanske mår bättre för stunden, men det kan 

också gå åt andra hållet. Jag förväntar mig att jag ska få 250 likes, så fick 

man 150, så vart det såhär, jaha, är det hundra människor som inte, vad är 

det jag gjort nu då, vad är det för fel på den här bilden. Så det kan ju påverka 

till det negativa också”.  

 

Likes har uppenbart en påverkan på de unga kvinnorna i fokusgrupperna, och genom de 

teman som diskuterats framgår det att sociala medier är ett sätt att uttrycka sig och synas 

på. Förutom en påverkan på den egna kroppen kan likes på sociala medier ha en påverkan 

på den psykiska hälsan. De båda citaten lyfter, än en gång, att bekräftelse är betydelsefullt 

för den psykiska hälsan. Däremot indikerar Anna och Jenny på att den positiva känslan 

som bekräftelsen ger inte är särskilt långvarig utan kan skapa ett mönster där likes 

eftersöks för att må bra för stunden (Hendrickse et al., 2017; Veldhuis et al., 2018). Det 

blir genom användarperspektivet tydligt att en viss typ av sociala medier används för att 
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kvinnorna ska kunna tillfredsställa känslomässiga och personliga behov i form av likes 

för att få bekräftelse. Teorin säger även att användarna är målinriktade när de ska välja 

vilken typ av media som kan ge dem den tillfredsställelse de söker (Finer, 2012; Phua et 

al., 2017; Rubin, 2009).  

 

Jenny: “Om man är stressad själv och går in på sociala medier, då blir det 

ju inte bättre utan då är det ju oftast bättre och ta bort alla apparna eller nåt 

sånt om man är stressad under en period, för att det blir oftast inte bättre av 

att titta på sociala medier”.  

 

Kvinnorna diskuterade att de till exempel går in mer på sociala medier när de själva inte 

gör något speciellt, är sjuka eller känner sig stressade. Isabel och Irma ansåg också att om 

de själva mår dåligt påverkas de mer negativt av det som publiceras på sociala medier. 

Ett exempel som Isabel lyfte var att om hon själv bara är hemma kan hon bli stressad av 

att hennes vänner umgås och har kul utan henne. Även Anna, Josefin, Irma och Jenny 

beskrev att de kunde känna sig utanför om det publicerades bilder eller filmer från en fest 

som de själva inte var med på. Genom det går det att se samband mellan en mer negativ 

påverkan och måendet. Tidigare forskning visar att sämre självkänsla kan bidra till en 

mer negativ påverkan av sociala medier, eftersom det redan från början finns en sämre 

uppfattning av sin kropp. På så vis blir påverkan svårare att undvika (Hendrickse et al., 

2016).   

 

För att summera hur användandet av sociala medier påverkar den psykiska hälsan går det 

att se att de flesta av kvinnorna har upplevt en känsla av stress kopplat till användandet. 

Det framgår att antalet likes blir en bekräftelse på att en bild är bra och kan påverka den 

psykiska hälsan både på ett positivt och negativt sätt. Kvinnorna uppger att deras psykiska 

hälsa påverkas mer negativt av sociala medier om de själva inte mår bra.  

4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis, utifrån de teman som berörts, går det att se att användandet av 

sociala medier påverkar de unga kvinnorna på olika sätt. Kvinnorna använder sociala 

medier ungefär 1,5–3 timmar varje dag och Instagram är det som används mest. 

Deltagarna beskriver att de använder sociala medier bland annat för att få inspiration och 

lägga ut bilder. De lägger ut bilder för att framställa sitt liv och sig själv på ett så bra sätt 
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som möjligt. Vad som anses bra går att tolka utifrån antalet likes och kommentarer på en 

bild och på samma sätt som det kan ge en positiv bekräftelse kan det leda till en känsla 

av att inte vara tillräckligt bra. Bilder som framställer ett åtråvärt liv och utseende kan 

leda till att jämförelser sker. Kvinnorna beskriver att de själva jämför sig med bilder som 

framställer olika typer av ideal. Vissa anser att idealen går att uppnå men alla håller inte 

med. Det ideal som några deltagare beskriver som möjligt att uppnå är ett vältränat ideal, 

däremot beskriver de det smala idealet som svårt att uppnå. Några av kvinnorna upplever 

en känsla av att själva inte duga när de jämför sig med bilder på olika kroppsideal och de 

upplever att de påverkas mer negativt av sociala medier när de själva känner sig stressade, 

ensamma eller nedstämda. Deltagarna beskriver även att påverkan inte enbart är negativ 

utan den kan också vara positiv. Det som kvinnorna lyfter som positivt är att de enkelt 

kan hålla kontakten med sina vänner, få bekräftelse genom bilder och kommentarer samt 

få motivation. Deltagarna lyfter kroppsaktivism som ytterligare en positiv aspekt och 

beskriver det som en motreaktion på idealbilder i sociala medier. Det har en positiv 

inverkan på kvinnorna och påverkar deras sociala hälsa på ett bra sätt genom att de inte 

enbart exponeras för smala ideal utan även får uppleva att andra typer av kroppar är 

accepterat. En annan aspekt som lyftes med kroppsaktivism var att det kan vara 

problematiskt med hur kroppsaktivister väljer att framföra sitt budskap. Sammantaget 

utifrån varje tema går det att se att kvinnorna lyfter både bra och dåliga sidor av sociala 

medier och hur det används. Resultatdelen kommer användas som underlag i den 

kommande diskussionsdelen.  
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5. Diskussion 

5.1 Inledning  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande 

av sociala medier påverkar deras psykiska hälsa. För att få svar på syftet undersöktes hur 

de unga kvinnorna använder sociala medier och vilka faktorer som ligger bakom deras 

användande. Vidare undersöktes även hur bilder och kommentarer på sociala medier 

påverkar kvinnornas kroppsuppfattning och psykiska hälsa. Undersökningen har 

genomförts via två fokusgrupper med tre deltagare i varje grupp. Materialet som samlats 

in har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys för att sedan tolkas med hjälp 

av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

5.2 Studiens slutsatser  

Sammantaget visar det sig att användandet av sociala medier bland kvinnorna varierar. 

Det kan handla om att söka inspiration genom vänners konton, inredning, träning, hur en 

bra bild fotas, olika typer av livsstilar eller genom kändisar. De flesta av kvinnorna 

publicerar även egna bilder, både på sig själva och sin vardag. Överlag handlar det om att 

få inspiration, finna motivation och interagera med både vänner och andra på olika sätt. 

Precis som de unga kvinnorna själva beskriver har sociala medier vuxit och blivit globalt. 

Från att främst ha kunnat följa enbart sina vänner går det idag att följa konton och kändisar 

över hela världen. Av den anledningen är utbudet stort och även roligt att befinna sig på 

och utforska. Instagram är hos kvinnorna den plattform som används mest och kvinnorna 

upplever att Instagram används för att framställa sitt liv och sin vardag på ett så bra sätt 

som möjligt. De förklarade att de framställer det som är roligt, snyggt och positivt och 

upplever att andra gör samma sak. Som en deltagare beskrev handlar livet till stor del om 

sociala medier och att framställa sådant som är bra. Vidare beskrev hon en upplevelse av 

att sociala medier är anledningen till att människor gör saker och inte tvärtom, att tanken 

med allt som görs är att det ska visas upp på sociala medier. Bakgrunden till användandet 

av sociala medier handlar kort och gott om att framställa ett bra liv. De förklarade dock 

att det som framställs inte alltid stämmer exakt överens med verkligheten utan är mer en 

förskönad bild tagen i rätt vinkel.  

 

Utifrån temat kroppsuppfattning framkom det också att bilder på ideal många gånger är 

orealistiska och inte stämmer överens med utseendet i verkligheten. Trots att kvinnorna 
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är medvetna om det händer det ofta att de jämför sig ändå, även om de inte aktivt tänker 

att de ska jämföra sig. Deltagarna förklarade att de kunde känna sig mindre bra och inte 

lika attraktiva när de jämför sig själva med vänner, bekanta eller kändisar. Hälften av 

kvinnorna tycker att ett vältränat ideal är möjligt att uppnå genom egen träning men en 

deltagare uttryckte att de kanske är “hjärntvättade” till att tro att de idealen är det normala, 

eftersom de ständigt exponeras för sådana bilder. De andra tre deltagarna pratade mer om 

ett smalt ideal med stora bröst och stor rumpa och förklarade att ett sådant ideal inte är 

realistiskt, men att det ändå kan påverka dem att tro att de borde se ut så. Deltagarna 

beskriver också att de upplever en positiv påverkan av sociala medier. Det handlar om, 

som tidigare nämnt, vilka konton man omger sig av. Deltagarna lyfter kroppsaktivism 

som en viktig del i att se kritisk på de idealbilder som syns mest eftersom kroppsaktivism 

framhäver en mer realistisk bild av hur olika kroppar kan se ut. Kroppsaktivism 

förtydligar också att alla kroppar är okej precis som de är (Halliwell, 2013). Deltagarna 

beskrev det som en motreaktion på de smala idealen och tycker överlag att det är en 

positiv utveckling, men att det även finns negativa sidor av det.  

 

Sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan visar sig på olika sätt genom studien 

där deltagarnas upplevelser varierar. De förklarade att det handlar om vilka konton man 

omger sig av men beskriver också det som tidigare forskning har visat angående att en 

sämre självkänsla kan bidra med en negativ påverkan (Hendrickse et al., 2016). Flera av 

kvinnorna beskrev att de blev mer stressade av att vara inne på sociala medier när de 

själva inte mår bra, antingen när de är sjuka, ensamma eller är stressade överlag. 

Majoriteten av deltagarna förklarade att de upplever det mest jobbigt när deras närmsta 

vänner gör saker utan dem eftersom det skapar en känsla av stress och utanförskap. Något 

annat som deltagarna uppgav kunde skapa en stress handlar om likes. Om de inte når upp 

till lika många likes som de vanligtvis brukar få eller får mindre likes än sina vänner 

beskriver de en känsla av att inte vara lika bra. I diskussionen med likes framkom det 

även att likes har en stor betydelse för en bild eftersom det är genom likes en bild blir 

bekräftad som attraktiv. Betydelsen av likes förklarar de även genom att de alltid “stöd 

gillar” sina vänners bilder för att de ska få så mycket likes som möjligt. Kvinnorna 

beskriver att de lägger upp bilder för att få bekräftelse, vilket de får genom att bilden får 

många likes och kommentarer. En av kvinnorna uttryckte att strävan efter många likes 

blir ett beroende som i sin tur kan skapa en stor press.  
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Utifrån diskussionen med deltagarna kan både för- och nackdelar ses med de unga 

kvinnornas användande av sociala medier. Det går dels att se en fördel med internet 

eftersom det medför möjligheten att kommunicera med varandra och ta del av världen på 

ett annat sätt, men det går även att se en nackdel i att de unga kvinnorna gör saker enbart 

för att kunna visa upp det på sociala medier. Detta kan leda till höga prestationskrav och 

stress hos unga kvinnor eftersom de förväntas visa upp allt det positiva som händer i deras 

liv. Författarna anser att det är problematiskt och kan leda till att sociala medier används 

på ett mindre hälsosamt sätt. Som tidigare forskning visar riskerar personer med en sämre 

självkänsla att i större utsträckning jämföra sig med orealistiska idealbilder och 

konsekvensen kan bli att personen mår ännu sämre (Hendrickse et al., 2016). Mot den 

bakgrunden reflekterar uppsatsförfattarna om att internet och sociala medier i sig kanske 

inte är det stora problemet men att det ändå kan utgöra en del i påverkan bland unga. En 

studie har nämligen visat på att användandet av sociala medier och dess påverkan snarare 

beror på vad personer engagerar sig i och vilka sidor som besöks (Tiggeman & Miller, 

2010). Är det mer vanligt att unga kvinnor med dålig självkänsla undermedvetet söker 

sig till vissa sidor och att kroppsuppfattningen därmed påverkas negativt i jämförelsen 

med bilder på kroppsideal. Med det menas inte att andra inte kan påverkas, eftersom det 

är naturligt att jämföra sig med andra (Fardouly et al., 2016), men påverkan varierar 

utifrån individens förutsättningar. Utifrån den spekulationen kan en diskussion föras om 

vems ansvar det är att hantera och hjälpa unga kvinnor med hur de använder sociala 

medier och varför. Är det samhällets, det sociala arbetets, föräldrars eller individens eget 

ansvar att hantera det unga möter på internet? Eftersom unga i dagens samhälle har växt 

upp med sociala medier och internet är det viktigt att även vuxna följer med i utvecklingen 

och försöker förstå vad som händer på sociala medier. Även deltagarna i fokusgruppen 

uttryckte att många vuxna saknar kunskap och intresse att sätta sig in i deras liv på sociala 

medier, vilket lämnar dem ensamma i det sammanhanget. Utifrån den aspekten kan 

ungdomar som redan har ett bra stöd och nätverk runt omkring sig få mer vägledning från 

vuxna i användandet av internet, till skillnad från ungdomar som inte har samma 

möjlighet till trygga vuxna eller ett stabilt nätverk. Därmed löper ungdomar utan lika stort 

stöd en större risk att drabbas och bli ensamma i internets värld. Av den anledningen går 

det att resonera kring vikten av kunskap om internet och sociala medier i det sociala 

arbetet, för att kunna hjälpa unga på ett adekvat sätt. Det sociala arbetet borde, på samma 

sätt som andra vuxna, hänga med i utvecklingen med sociala medier för att kunna hjälpa 

unga utifrån de sammanhang de befinner sig i.  
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Slutligen har resultatet av undersökningen gett svar på studiens syfte att unga kvinnors 

psykiska hälsa riskerar att påverkas av användandet av sociala medier. Utifrån 

fokusgrupperna gick det att få en djupare förståelse för att sociala medier kan ha en både 

positiv och negativ påverkan på unga kvinnor. Det kvinnorna har berättat stämmer i stor 

utsträckning överens med det som framkommer genom tidigare forskning och litteratur, 

vilket gör att resultatet till viss del går att generalisera till att andra unga kvinnor i Sverige 

som använder sociala medier kan uppleva samma sak. Även om mycket stämmer överens 

med tidigare forskning har författarna också sett en annan aspekt. Det handlar om att 

internet lyfts som det stora problemet istället för att lyfta att det handlar om hur 

ungdomarna mår och vad de väljer att göra på sociala medier. Det framgår inte heller hur 

och om vuxnas negativa syn på sociala medier kan påverka ungas mående.  

5.3 Metoddiskussion  

Fokusgrupper som metod har varit ett lämpligt val eftersom tanken är att diskutera och 

reflektera kring ett ämne mer djupgående tillsammans med andra (Billinger, 2005). Det 

som däremot är svårt med den här typen av undersökning är att tyda svaren på rätt sätt 

utifrån det kvinnorna förmedlar, eftersom de som genomför undersökningen måste tolka 

resultaten. Risken är att det kan leda till feltolkningar som inte motsvarar exakt det som 

kvinnorna berättat eftersom det krävs att latenta budskap tolkas (Bryman, 2008). Under 

innehållsanalysen är risken stor att underlaget påverkas av författarna, eftersom talspråk 

och skriftspråk skiljer sig åt. Kroppsspråk, gester, ironi och tonlägen försvinner ofta när 

materialet transkriberas (Patel & Davidsson, 2011). Författarna av studien har varit 

medvetna om det här genom hela undersökningen och har aktivt arbetat för att göra en så 

korrekt tolkning som möjligt av materialet. Det har skett både genom diskussion och 

reflektion mellan uppsatsförfattarna samt genom att ställa följdfrågor under fokusgruppen 

för att förtydliga deltagarnas åsikter. För att kunna återge deltagarnas tankar på ett så bra 

sätt som möjligt läste författarna igenom materialet flera gånger och diskuterade möjliga 

innebörder.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Ideal har funnits genom alla tider och är inte något nytt fenomen. Skillnaden idag är att 

idealen i större utsträckning syns genom sociala medier. Exponeringen som sker via 

bilder har därmed ökat och för de yngre generationerna innebär det en annan verklighet. 

Återkommande i litteraturen och fokusgrupperna har avsaknaden av vuxna på sociala 
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medier diskuterats. Deltagarna förklarade att de vuxna runt dem inte förstår sociala 

medier och ofta är negativt inställda till det. Daneback och Sorbring (2016) menar att det 

är särskilt viktigt för professionella som arbetar med unga människor att bli bättre på att 

förstå vad som händer på sociala medier. Ett förslag till vidare forskning är därmed hur 

vuxna kan bli mer delaktiga i ungas liv på internet och hur vuxna kan hjälpa barn och 

unga att förhålla sig till vad de möter på sociala medier. Det kan även vara viktigt att göra 

fler studier på både unga män och kvinnor för att utreda likheter och skillnader mellan 

deras användande av sociala medier och dess påverkan. Detta eftersom psykisk ohälsa 

ökar överlag, både hos män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2017b), och det kan vara 

relevant att se om sociala medier utgör en del av den ökande psykiska ohälsan eller inte. 

Det hade även varit intressant att undersöka hur sociala medier påverkar unga kvinnor i 

andra länder utifrån ett jämförelseperspektiv mellan länder.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Avseende deltagande i studie 

Hej! 

Vi heter Petra Martinsson och Hanna Larsson och vi studerar socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi läser termin sex och ska göra ett självständigt arbete i 

form av en uppsats där vi ska genomföra en studie. Vår studie handlar om att undersöka 

hur användandet av sociala medier kan påverka unga kvinnors psykiska hälsa. Vi vill 

undersöka om bildflödet och interaktionen runt bilder som publiceras på sociala medier 

kan ha en påverkan på unga kvinnor. Vi vill studera det valda ämnet genom fokusgrupper. 

Fokusgrupperna kommer ske genom två olika grupper med tre personer i varje grupp. Vi 

vill träffa varje grupp ett tillfälle vardera, i ungefär en timme. Under fokusgruppen har vi 

tänkt ställa frågor till deltagarna kopplat till användandet av sociala medier och hur 

användandet kan påverka dem. Deltagarna vi söker är unga kvinnor, 18–25 år, som 

använder sig av sociala medier dagligen. 

  

Vi önskar er hjälp att förmedla informationen till unga kvinnor, 18–25 år, för att få tag på 

personer som kan tänka sig att delta. 

  

Att delta i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange orsak. 

Deltagandet är anonymt och information som framkommer under fokusgrupperna 

behandlas konfidentiellt och används enbart i studiens syfte. Vi spelar in det som 

diskuteras i fokusgrupperna, för att vi i efterhand ska kunna analysera materialet på bästa 

sätt. När vi är klara med analysen av materialet kommer vi radera alla inspelningar som 

gjorts. Det är enbart vi som genomför studien som har tillgång till det inspelade 

materialet.    

  

Tveka inte att höra av er till oss vid frågor eller funderingar! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Petra Martinsson & Hanna Larsson. 

  

Kontaktuppgifter, studenter 

Hanna Larsson                                                     Petra Martinsson 

hala1600@student.miun.se                               pema1600@student.miun.se 

072-542 25 94                                                      073-022 12 39 

                                                                                                       

Kontaktuppgifter, handledare  

Charlotte Andoh-Appiah 

Charlotte.Andoh-Appiah@miun.se 

010-142 83 17 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledning 

• Vi inleder med att hälsa alla välkomna och presentera oss moderatorer. Här 

förtydligas att fokusgruppen kommer spelas in. Genomgång av etiska 

överväganden: att deltagandet är frivilligt, att det är anonymt, att det är tillåtet att 

hoppa av när som helst. 

• Fortsättningsvis förklarar vi att alla tankar och åsikter är okej och att det inte finns 

något rätt eller fel. Vi går också igenom vilken typ av frågor vi kommer ställa och 

förklarar att det inte är ett tvång att svara på alla frågor om det känns obekvämt. 

• Genomgång av upplägg och hur en fokusgrupp går till. Här skriver vi egna 

“regler” tillsammans med deltagarna, exempelvis att det som sägs i diskussionen 

stannar i gruppen. Här förklarar vi också att gruppen får ställa frågor när de vill 

under fokusgruppen. 

• Definiering av begreppen självbild, kroppsuppfattning och psykisk hälsa för att 

förtydliga hur begreppen används i frågorna. 

  

Starten för gruppdiskussionen 

• Moderatorerna startar inspelningen. 

• Deltagarna får presentera sig med namn och ålder. 

  

Tema 1: Sociala medier 

• Vilken typ av sociala medier använder du? 

• Vilka konton följer du på sociala medier? 

• På vilket sätt är du aktiv på de olika sociala plattformarna som finns? 

• Hur många timmar per dag (cirka) är du aktiv på sociala medier? 

• Vilken typ av bilder upplever du framställs mest på de olika sociala plattformarna? 

Varför tror du att det är så? 

 

Tema 2: Kroppsuppfattning 

• Vilken typ av kroppsideal tycker du framställs i sociala medier? 

• Anser du att kroppsidealen som framställs är realistiska? Varför, varför inte? 

• Jämför du eller har du jämfört dig själv med bilder på olika kroppsideal som 

framställs? 

• Hur känns det för dig när/om du jämför dig med andras bilder? 

  

Tema 3: Självbild 

• Hämtar du inspiration från de konton eller sidor du följer? I så fall, på vilket sätt? 

• Har du någon gång känt dig utanför eller känt att du haft svårt att leva upp till 

bilder som framställer välmående och välgång? 

• Hur tror du att din självbild påverkas av att följa konton som framställer en viss 

livsstil eller ett visst ideal? 
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• Vilka andra faktorer tror du finns, förutom sociala medier, som påverkar hur du 

ser på dig själv (din självbild)? 

 

Tema 4: Psykisk hälsa 

• Har du någon gång känt dig stressad över sådant som publiceras på sociala 

medier? På vilket sätt? 

• Hur tror du att ditt mående kan påverkas av det du ser på sociala medier? 

• Hur tror du att ditt mående påverkas av att jämföra dig själv och din livsstil med 

andra och/eller det som framställs? 

  

Avslut 

• Moderatorerna frågar om deltagarna har något mer att tillägga eller om de har 

frågor. 

• Informerar om att de gärna får höra av sig om de kommer på något mer som de 

vill ska ingå i studien eller har andra funderingar. 

• Frågar om vi får höra av oss till dem om vi undrar eller behöver klargöra något 

när vi analyserar materialet. 

• Tackar för deras tid och deltagande samt avslutar inspelningen.  
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